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Dear passengers

Ons vliegtuig is 17 september goed vertrokken.
Nu zijn we helemaal klaar om onze wereldreis
te beginnen.

Hebben jullie ook zoveel zin om langs allerlei
coole landen te passeren en hierover een zotte
activiteit te doen? 

Bagage gepakt? Paspoort bij? Klaar om te gaan! 

Wij hebben er al super veel zin in! 
Scouteske groeten
Anna & Summer 

Activiteitenboekje
S E P T E M B E R  -  D E C E M B E R  



De activiteiten gaan door van 13:30-16:30 op onze
scoutslokalen, heideweg 101 Halle-Zoersel. De uren
of locatie van de activiteiten wijken soms af, maar
dan volgt een bericht met extra info.

In dit boekje vind je alle info terug over de komende
activiteiten van het semester.

Graag zouden wij met elke activiteit weten welke
leden er zullen zijn. Verdere info over de
communicatie volgt nog via mail.

Moest u nog vragen hebben, kan u altijd contact
opnemen met Takverwantwoordelijke Anna! 
Tel: 0487 83 29 31 
Mail: annaprovoost2001@gmail.com

Praktische informatie



De leiding 

Anna Provoost
Takverantwoordelijke 

Summer Van den
Langenbergh

Ola! Mijn naam is Anna en ik ben
21jaar. Ik studeer Biochemie &

biotechnologie. Mijn favoriete land
is Spanje. 

 

God dag! Mijn naam is Summer en
ik ben 20 jaar. Ik studeer Sociale
Readaptatiewetenschappen. Mijn

favoriete land is Zweden.
 



De leiding 



Activiteiten
17 september 2022
Vandaag is eindelijk de dag daar!
We kunnen vol spanning naar de
luchthaven vertrekken om aan onze
wereldreis te beginnen! Heb jij er
ook zo veel zin in?
Lokalen, 13:30-16:30

1 oktober 2022 
We testen al meteen jullie kennis
over de wereld. Haal jullie atlas al
maar van onder het stof want die
zal je nodig hebben ! 
Mogen de beste quizzer winnen. 
Lokalen, 13:30-16:30



Activiteiten
15 oktober 2022
Vandaag trekken we naar de
militaire basis van Amerika! Een
echte soldaat wordt wel eens vuil,
doe dus zeker je beste kleren niet
aan.
Lokalen, 13:30-16:30

29 oktober 2022 
De griezeligste tijd van het jaar is er
weer, Halloween! Wist jij dat
Halloween zijn oorsprong kent in
Groot-Brittannië? Ben jij klaar om
mee te griezelen met ons? Trek
gerust je engste outfit aan! 
Avondactiviteit, meer info volgt! 



Activiteiten
12 november 2022
Vandaag veroveren we Europa.
Welk team zal de meeste landen
kunnen veroveren? 
Lokalen, 13:30-16:30

26 november 2022 
Vandaag moeten we onze reis
even pauzeren en terug naar
België gaan! want Sinterklaas
komt naar de Akabe! 
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest dit jaar? 
Lokalen, 13:30-16:30



Activiteiten
10 december 2022
Vandaag verkennen we de Franse
keuken. Jullie zullen wel eerst je
best moeten doen om de
ingrediënten te verdienen! 
Locatie volgt nog, 13:30-16:30

31 december 2022 
Vandaag is het tijd om terug naar
België af te zakken, want wij gaan
nieuwjaarszingen! Warm jullie
stem al maar goed op voor die
lekkere snoepjes te verdienen! 
Kerk Sint-Antonius, 9:00-11:00



Plezier voor de Jins 



Plezier voor de Jins 


